
 مستوى أول علم اجتماع رياضيأبحاث موضوعات 
علم االجتماع الرياضي من العلوم المهمة التي دخلت ميدان علم االجتماع والتربية الرياضية  -1

مؤخراً على الرغم من استقاللية علم االجتماع الرياضي عن علم االجتماع العام في الثالثينيات 
 .ولقد مر خالل نشأته بالعديد من المراحل  من القرن العشرين

 لتجمع الناس نتيجة تظهر التي ،ةبالظواهر االجتماعي علمهم، موضوع االجتماع علماء يحدد -2
 ً  الثقافة عليه يطلق ما وتكوين متبادلة، عالقات في ودخولهم بعضا، ً  بعضهم مع وتفاعلهم معا

 .المشترك تناول هذا الموضوع من الجوانب التالية
 مفهوم علم االجتماع. -
 أقسام علم االجتماع. -
 أهداف علم االجتماع. -
 الموضوعات األساسية في علم االجتماع.  -
 النظريات في علم االجتماع. -
 مناهج البحث في علم االجتماع. -

منذ فترة العشرينات من هذا القرن ظهرت فروع واختصاصات جديدة في علم االجتماع كانت  -3
تمع دراسة تخصصية تربط بين العناصر التكوينية والوظيفية تهدف إلى دراسة أركان المج

 لهذه األركان وحقيقة الوجود االجتماعي الذي يكتنفها ويمدها بعوامل الفاعلية والحركة والتجديد
 .تناول هذا الموضوع من الجوانب التالية

 ماهية علم االجتماع الرياضي. -
 الموضوعات التي يدرسها علم االجتماع الرياضي. -
 شروط العالقات االجتماعية الرياضية. -
 أنواع العالقات االجتماعية بين الفرق الرياضية. -
 أهداف علم االجتماع الرياضي. -

تتعلق دراسة ديناميكية الجماعة الرياضية بالتغيرات التي تطرأ على الجماعة الصغيرة كالفرق  -4
ناول هذا ت الجماعات الصغيرةالرياضية مثالً نتيجة تغير الجماعة الكبيرة التي تنشأ في وسطها 

 .الموضوع من حيث
 مفهوم الجماعة الرياضية. -
 بناء الجماعة الرياضية. -
 وظائف الجماعة الرياضية. -    
 العالقة االجتماعية في الجماعة الرياضية. -    
 الرياضة. سرة لتحفيز األبناء للمشاركة فيدور األ -   

الجماعة الرياضية كالفريق الرياضي مثالً قوية وفاعلة وديناميكية وقادرة على تحقيق  تكون -5

أهدافها القريبة والبعيدة إذا توافرت لها أسباب القوة والنجاح والعمل المبدع والخالق تناول هذا 
 الموضوع من حيث.

 العوامل االجتماعية والنفسية المؤثرة في فاعلية الجماعة الرياضية. -
 اإلجراءات التي يتخذها القائد الرياضي لجذب أعضاء الجماعة الرياضية. -
 أهداف الجماعة الرياضية الموحدة. -
 أهمية الحافز في تنمية النشاط الرياضي لالعبين. -



 إجراءات الربط بين أهداف ومواقف الجماعة الرياضية. -
 المؤثرات التي تساعد على االرتقاء بالتدريب. -
 

 


